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červen 2020

květen 2020

duben 2020

V měsíci červnu řešila naše firmička test pro žáky s názvem
Podnikatel junior a test pro pedagogy s názvem Podnikavost ve
školách. Oba testy prověřily naše znalosti a zkušenosti
s podnikáním, kterému jsme se v rámci projektu věnovali
v předchozím období. Byli jsme obeznámeni s výsledky
virtuálního ratingu firmiček, který se uskutečnil během května.
Tentokrát jsme sice ocenění nezískali, ale obdrželi jsme
pozitivní hodnocení za naši výstupní prezentaci a rozmanitost
vyrobených produktů. Ceníme si této jedinečné příležitosti
vyzkoušet si základy podnikání „naživo“, které bychom se
nebáli uplatnit na současném trhu práce.
V květnu se náš pracovní tým připravoval na online
prezentaci, tzv. virtuální rating firmiček. Sepsali jsme si postup,
co všechno je nutné si připravit a rozmyslet pro úspěch našeho
virtuálního stánku na veletrhu. Vyhledali jsme na internetu již
existující podniky, které se zabývají podobným podnikáním jako
my. Doplnili jsme k logu firmičky s názvem Charita „Naděje“
krátký slogan, který podle nás naše podnikání a práci nejlépe
vystihuje. Nafotili jsme si všechny realizované výrobky a
vytvořili prezentaci s představením našich služeb, resp.
nejlepších produktů a následně ji odeslali koordinátorům
projektu. Na virtuálním veletrhu jsme se utkali s konkurencí.
Každý zaměstnanec našeho podniku si prohlédl prezentace
ostatních mini podniků a obodoval disponibilními 5 body ostatní
firmičky, které se mu líbily. Věříme, že v našem podnikání
nadále obstojíme a naše práce bude oceněna.
V měsíci dubnu jsme se v naší firmičce zabývali tématem
práva. Řešili jsme, co je to podnikání a kdo je to podnikatel.
Objasnili jsme si podstatu živnostenského oprávnění a jak se
dělí. Jaký je rozdíl mezi fyzickou a právnickou osobou a jaké
formy právnická osoba může mít. Dále jsme se zabývali
podstatou zdravotního a sociálního pojištění, daňové evidence a
elektronické evidence tržeb (EET). Vyjasnili jsme si také, co je
potřebné pro založení společnosti, resp. právnické osoby.
Vyplňovali jsme otázky v pracovních listech a zamýšleli jsme se
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duben 2020

březen 2020

únor 2020

leden 2020

nad tím, jakým způsobem (jakou formou) budeme
prezentovat naši firmičku na virtuálním veletrhu podnikatelů.
Komunikace v našem pracovním týmu probíhala on line.
Vzhledem k distanční formě výuky náš tým nerealizoval
výrobu produktů ve výtvarné dílně, řešili jsme pouze pracovní
listy a vytvářeli finální prezentaci
V měsíci březnu náš pracovní tým zpracovával téma
komunikační dovednosti a time management v naší firmičce.
Vyplňovali jsme otázky v pracovních listech č. 10 a 11.
Zamýšleli jsme se nad tím, jak komunikujeme a jak nás druzí
vnímají. Řešili jsme významy gest, mimiky a celkové řeči těla.
Reagovali jsme na otázky, jak správně řídit svůj čas, jaké jsou
naše cíle a čeho chceme ve firmičce dosáhnout. Stanovili jsme
si jasnou strukturu time managementu, kterou se ve firmičce
chceme řídit. Komunikace v týmu probíhala on line.
V rámci společného podnikatelského záměru jsme se
v měsíci únoru zabývali finančním plánem a předpoklady pro
podnikání (podnikatelskými nápady, plány a cíli). V praktické
rovině jsme za pomoci kombinovaných technik řešili výtvarné
zadání na téma chaos a řád.
Vznikly tak rozmanité
pestrobarevné kompozice s figurálními i abstraktními náměty.
Obrázky, které je možné paspartovat nebo umístit do klip-rámů,
jsou určeny k výzdobě interiéru (vestibul, chodba, pokoj…).
Práce se nám vydařila a máme z ní radost.
Náš pracovní tým se během měsíce ledna 2020 zabýval
v rámci podnikatelského záměru tím, co je to tým a jaké jsou
jeho úkoly a cíle. Prováděli jsme SWOT analýzu našeho
podnikání.
V praktické rovině jsme malovali obrázky technikou
akrylu/tempery na plátno a dále pracovali technikou akvarelu,
případně perokresby na papír. Výsledek práce byl rozmanitý, a
to nejen z hlediska použitých výtvarných technik, ale i
z hlediska námětů. Obrázky jsou určeny k výzdobě interiérů.
Práce nás bavila a považujeme ji za úspěšnou.
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prosinec 2019

listopad 2019

říjen 2019

Náš pracovní tým se během prosince zabýval problematikou
trhu, marketingu, prodeje a PR. Řešili jsme poptávku a nabídku,
výrobní faktory a také konkurenci na trhu.
V praktické rovině jsme vytvářeli klasicky i netradičně
zdobené adventní věnce. Dne 9. 12. 2019 se zástupci naší
firmičky s názvem Charita „Naděje“ č. 23 zúčastnili společného
ratingu Firmiček v polském Boleslawci.
Náš pracovní tým s názvem Charita „Naděje“ – firmička
č. 23 se zabýval v měsíci listopadu podnikatelským záměrem.
Zabývali jsme se tím, co je to produkt a co je to podnik/ firmička.
V praktické rovině jsme vytvářeli ručně kreslený vzor na
povlak textilních polštářů a plátěných tašek v černobílé barevné
kombinaci. Někteří z nás kresebně navrhli další možnosti
realizace tohoto produktu. Vycházeli jsme z přírodních motivů a
uplatnili jsme vlastní návrhy.
Náš pracovní tým s názvem Charita „Naděje“ řešil
v měsíci říjnu vypracování podnikatelského záměru. Zabývali
jsme se podnikatelským plánem a popisem produktu, řešili jsme
finanční požadavky podnikatelského plánu a trh.
V praktické rovině jsme vytvářeli dekorativní lapače snů
z provázků a korálků. Někteří z nás kresebně navrhli další
možnosti realizace tohoto rukodělného produktu. Na dveře
firmičky jsme umístili logo – vizuální identitu firmy, které jsme
sami navrhli.
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Žáci 2. ročníků oboru praktická sestra a sociální činnost a
žáci 3. ročníku oboru zdravotnické lyceum byli seznámeni
s projektem Společná cesta k podnikavosti na školách –
firmičky.
Založili jsme firmičku:
září 2019

• č. 20 Centrum pro handicapované - 2. ročník praktická sestra
• č. 23 Charita "Naděje" - 2. ročník sociální činnost
• č. 24 Centrum pro seniory - 3. ročník zdravotnické lyceum
Vedoucí minipodniků seznámily žáky s podstatou podnikání
a motivovaly je k zájmu o danou činnost. Cílem projektu je
rozvoj klíčových kompetencí ve firmičkách - především
komunikace, spolupráce v týmu, finanční a informační
gramotnost.

